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Az IQSOFT-John Bryce Oktatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 1139 Budapest, Váci út 91., cégjegyzékének száma: 01-09-689432) 

 

SZABÁLYZATA 

        kamerák üzemeltetéséről. 

 

Az IQSOFT-John Bryce Oktatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban 

Társaság) székhelyén az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

Infotv.), A magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a 

továbbiakban Szvtv.), és a Munka törvénykönyve, a 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Munka 

tv.) rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett, 2017. január 16. napjától kamerákat üzemeltet, 

amelynek szabályait a Társaság által alkotott alábbi 

 

s z a b á l y z a t 

tartalmazza. 

 

I. 

A Társaság felnőttképzéssel, és a felnőttképzéssel összefüggő egyéb feladatok ellátásával 

foglalkozik; a Társaság az oktatási tevékenységet és egyéb feladatait az 1139 Budapest, Váci út 

91. szám alatt található székhelyén fejti ki. 

 

A felnőttképzés miatt a Társaságnak nagy az ügyfélforgalma, a Társaságot többnyire ismeretlen 

személyek látogatják, amely miatt a munkavállalók, a Társaság, továbbá a látogatók vagyonának 

megóvása, és személyes biztonsága érdekében, valamint az oktatást lezáró vizsgák a jogszabályi 

előírásoknak és az üzleti szabályzatoknak megfelelő lebonyolításához kamerák üzemeltetése 

szükséges. 
 

II. 

1. A Társaság a kamerákat az 1139 Budapest, Váci út 91. szám alatt található székhelyén 

működteti. A székhely az előbbi címen megjelölt irodaépület 4. emeletén található, 

alapterülete 556,37m2, amely a Társaság által kizárólagosan használt irodákból, 

oktatóteremből, és egyéb helyiségekből, valamint a szinti lift előteréből (a továbbiakban: 

iroda) álló terület, amelyben a Társaság összesen hat darab (6 db) kamerát üzemeltet. A lift 

előterében, mint közös területen található kameráról az épület tulajdonosa tájékoztatást 

kapott, azt elfogadta. 

2. A kamerák üzemeltetésének célja 

2.1. a személy- és vagyonvédelem; a Társaság munkavállalói, és látogatói, a 

felnőttképzésben részvevő személyek stb. személyes biztonságának biztosítása, 

életük, testi épségük megóvása, az általuk a székhelyre bevitt anyagi javak 

megőrzése, továbbá a Társaság vagyonának (elsődlegesen az oktatáshoz 

szükséges eszközöknek) a megóvása; 

2.2. a vizsgák lebonyolításának ellenőrzése. 
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3. A 2.1. pontban rögzített célok megvalósítása érdekében a Társaság három kamerát üzemeltet, 

kettőt, az iroda ügyfeleket, vendégeket, hallgatókat stb. (a továbbiakban ügyfelek) fogadó 

részén, a recepciónál és a lift előterénél, a harmadikat pedig a munkavállalók által 

kizárólagosan használt iroda bejáratánál. A kamerák látószöge kizárólag a célterületre (lift, 

recepció, a munkavállalók irodájának bejárati ajtaja) irányul. A Társaság a munkavállalókat 

semmilyen formában nem figyeli meg. 

 

4. A Társaság további három kamerát a vizsgák lebonyolítása során a vizsgaszobában – az erre 

vonatkozó külön előírások szerint – üzemelteti. (A vizsgák során üzemeltetett kamerák – az 

erre vonatkozó külön előírásokra tekintettel – nem képezik jelen szabályzat részét.) 

 

5. A Társaság a kamerák üzemeltetéséről jól látható helyen, piktogram/ok elhelyezésével hívja 

fel az ügyfelek figyelmét, továbbá a piktogram/ok mellett tájékoztatja őket arról is, hogy a 

kamerák üzemeltetésével kapcsolatos Szabályzat a Társaság recepciójánál van elhelyezve, 

azt bármikor megtekinthetik. A Társaság honlapján is tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy 

székhelye területén kamerákat működtet. 

 

Amennyiben a látogatók a figyelemfelhívás ellenére a kamerával megfigyelt területre 

belépnek, a belépéssel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy róluk felvétel készüljön. 

 

 A Társaság, a kamerák üzembe helyezését megelőzően tájékoztatta munkavállalóit a 

kamerák működtetéséről; a munkavállalók a tájékoztatást, jelen Szabályzat 1. számú 

mellékletében foglaltak szerint, tudomásul vették. A Társaság az új munkavállalókat, 

legkésőbb munkába állásuk napján tájékoztatja a kamerák üzemeltetéséről, továbbá jelen 

Szabályzatról, amelyet az új munkavállaló aláírásával igazolni köteles. 

 

6. A Társaság a kamerákkal rögzített felvételeket – felhasználás hiányában – a rögzítéstől 

számított három (3) munkanapig, a Társaság székhelyén, a szerverein tárolja. Az időtartam 

lejáratakor a felvételeket – igazolható módon – meg kell semmisíteni, vagy törölni. 

 

A kamerával rögzített felvételeket a Társaság harmadik fél részére csak törvényben 

meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság, bíróság stb.) részére adhatja ki. 

Az adatszolgáltatás tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

A kamerával rögzített felvételeket kizárólag szabálysértés, bűncselekmény gyanúja, illetve 

baleset esetén, az erre felhatalmazott személyek nézhetik vissza.  

 

Az előző bekezdésben rögzített esetekben a felvételek megtekintésére a Társaság ügyvezető 

igazgatója, Mihály Tamás és Gál Tamás jogosult. 
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Az, akinek jogát, vagy jogos érdekét a kamerákkal készített felvétel sérti, a felvétel 

készítésétől számított három (3) munkanapon belül kérheti a Társaságtól, – érdekeltségének 

igazolása mellett – hogy a felvétel ne kerüljön megsemmisítésre. 

 

7. Az ügyfél a Társasággal szemben az Infotv. 22.§-a alapján bírósághoz fordulhat – ha 

álláspontja szerint – a Társaság a kamerák használatával összefüggésben jogsértést követett 

el. Az ügyfél a keresetet – választása szerint – lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszéknél nyújthatja be. 

 

8. A Társaság a kamerákat az Infotv. 4.§ (1) és (2) bekezdésében, a Munka tv. 9.§ (1) és (2) 

bekezdésében, valamint a 11.§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban működteti. 

9. A Társaság a kamerák működtetését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál bejelentette. 

10. A Társaság székhelyén található hat (6) db kamera üzemeltetője az IQSOFT-John Bryce 

Oktatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 91., 

cégjegyzékének száma: 01-09-689432, képviselő: Dobay Csaba ügyvezető). 

 

Jelen Szabályzat 2017. január 16. napjától hatályos. 

 

Budapest, 2017. január 2. 

 

Az IQSOFT - John Bryce Kft. képviseletében: 

 

 

Dobay Csaba sk. 

  ügyvezető 

 

 

 

 

 


